
 

Zdrowe odżywianie – sposób odżywiania, polegający na 
przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu 
zapewnienia lub poprawy zdrowia. Istotne jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia chorób takich jak otyłość, nowotwory, choroby serca. 
Zdrowa dieta polega na przyjmowaniu odpowiednich ilości 
niezbędnych składników odżywczych i wody. Składniki pokarmowe 
mogą być dostarczane w postaci różnych produktów, dlatego wiele 
sposobów odżywiania i diet może być uznane za zdrowe. 

 

Zasady prawidłowego żywienia, według polskiego Instytutu Żywności i 
Żywienia: 

 Spożywać posiłki regularnie (4-5 posiłków co 3-4 godziny). 

 Spożywać warzywa i owoce jak najczęściej, około połowy tego, co się je. Należy spożywać je w 
proporcji ¾ warzyw na ¼ owoców. 

 Spożywać produkty zbożowe, szczególnie pełnoziarniste. 

 Codziennie wypijać przynajmniej dwie duże szklanki mleka, jogurtu lub kefiru, co częściowo 
można zastąpić serem. 

 Ograniczyć spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów, <0,5 
kg/tydzień). Zastąpić mięso rybami, warzywami strączkowymi i jajami. 

 Ograniczyć spożycie tłuszczu zwierzęcego, zastąpić go olejami roślinnymi. 

 Unikać spożywania cukru i słodyczy, zastąpić je owocami i orzechami. 

 Unikać dosalania potraw i produktów o dużej zawartości soli. Zastąpić sól ziołami. 

 Wypijać przynajmniej 1,5 l wody dziennie. 

 Unikać alkoholu. 

 

Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie odżywiania: 

 Osiągnięcie odpowiedniego bilansu energetycznego i masy ciała 



 Ograniczenie spożycia tłuszczów jako źródła energii, zastąpienie tłuszczów nasyconych 
tłuszczami nienasyconymi oraz eliminacja kwasów tłuszczów trans 

 Zwiększenie spożycia warzyw i owoców, roślin strączkowych, produktów pełnoziarnistych, 
orzechów 

 Ograniczenie spożycia cukrów prostych, których głównym źródłem powinny być owoce 
(świeże, w mniejszej ilości suszone) 

 Zmniejszenie spożycia soli do 5 gramów dziennie ze wszystkich źródeł, co odpowiada jednej 
płaskiej łyżeczce (lub 2 gramy sodu) 

 

Co to jest Piramida Żywienia? 

Piramida Żywienia jest ilustracją przedstawiającą zalecany przez specjalistów sposób odżywiania. Na 
jednym obrazku streszcza najważniejsze zasady komponowania codziennego jadłospisu. 

Kto jest twórcą Piramidy Żywienia? 

W Polsce Piramida Żywienia jest publikowana przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.                 
W innych krajach można spotkać inne ilustracje – przykładem może być piramida harwardzka. 

Na czym polega Piramida Żywienia? 

Piramida w swojej podstawie zawiera aktywności oraz żywność, która jest podstawą zdrowego stylu 
życia i warto zwiększać ich udział na swoim talerzu. Czym wyższy szczebel piramidy – tym zalecana 
ilość żywności jest mniejsza. 

Czemu piramidy dla różnych grup ludności się różnią? 

Podstawowa wersja piramidy dla osób dorosłych różni się od wersji dla osób starszych oraz dzieci i 
młodzieży. Wynika to ze specyficznych potrzeb seniorów a także wyzwań okresu dorastania – także 
dla organizmu. Więcej szczegółów w dalszej części artykułu. 

Zasady Piramidy Żywienia 

Wiodącą instytucją w Polsce, której Piramida Żywieniowa jest traktowana jako wyznacznik zdrowego 
stylu życia jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie (IŻŻ). Ostatnia wersja tej piramidy została 
opublikowana w roku 2016 (poprzednia wersja z 2009) i jest obowiązująca również teraz. Poza 
piramidą, stanowiącą podstawę zaleceń żywieniowych w Polsce istnieją te przygotowane dla 
specjalnych grup wiekowych – piramida żywieniowa dla dzieci i młodzieży, piramida żywieniowa dla 
osób starszych. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że jest to „Piramida Zdrowego Żywienia i 
Aktywności Fizycznej”. Ale o tym zaraz. Na początek przedstawienie graficzne piramidy żywienia 



 

Piramida żywienia 

Piramida Żywieniowa – opis 

Aktywność fizyczna- jak zauważyliście nie bez powodu u podstawy piramidy znajduje się 

aktywność fizyczna – rozumiana nie tylko jako typowy sport ale także: chodzenie po 
schodach, spacer, nordic walking, etc. Według IŻŻ codziennie na aktywność fizyczną 
powinniśmy poświęcić przynajmniej 30-45 minut. 

Podstawa diety- Produkty u podstawy powinny być spożywane częściej i w większej ilości, 
czym wyżej, tym spożycie powinno być rzadsze. Co ważne: są to zalecenia dla osób zdrowych. 
Niektóre schorzenia mogą wymagać indywidualnej diety. 

Owoce i warzywa- ogólnie rekomenduje się spożycie 4-5 posiłków w regularnych odstępach 
czasu. Jak łatwo zauważyć podstawą diety są warzywa i owoce – w praktyce powinny one 
stanowić aż połowę tego co jemy. Istotne są też proporcje, bo 3/4 powinny stanowić warzywa, 
mniej zaś owoce. 

Produkty zbożowe- na wyższym szczeblu znajdują się produkty zbożowe – co istotne: 
rekomenduje się spożycie produktów pełnoziarnistych, bo to one są zdrowszym wariantem. 

Nabiał- dalej pojawia się nabiał – np. 2 szklanki mleka, który można też zastąpić innym 
produktem mlecznym, takim jak jogurty naturalne, kefiry. 

Mięso- dwa najwyższe szczeble to produkty, których często nadużywamy – mięsa. Warto aby 
zamiast czerwonego mięsa, które powinniśmy jeść sporadycznie – pojawiały się w diecie 
nasiona roślin strączkowych, ryby, jaja, chude mięso. Ma to znaczenie szczególnie w unikaniu 
spożycia dużej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych. 

Tłuszcze- najwyżej znajdziemy tłuszcze. Warto zwrócić uwagę na to jakie tłuszcze wybieramy 
– raczej odradza się spożywanie dużej ilości tłuszczów zwierzęcych. Warto zastępować je 
tłuszczami roślinnymi – np. olej rzepakowy, oliwa z oliwek. 



 

Oto czarna lista 20 produktów, które powinny zniknąć z Twojej kuchni i 
wylądować w koszu: 

1. Wszelakiej maści faszerowane konserwantami i polepszaczami smaku przetwory mięsne i rybne 
(gotowe wędliny, sałatki rybne itd.), wszelkie produkty puszkowane (mięsa, ryby, warzywa), smalec 

2. Kostki rosołowe z glutaminianem sodu (prawie wszystkie obecne na rynku) 

3. Zupki w proszku, proszkowane dressingi do sałatek, fixy do dań obiadowych, przyprawy do 
kurczaka, kisiele, budynie, galaretki itp. 

4. Proszkowane i płynne przyprawy z glutaminianem sodu (Kucharek, Vegeta, Jarzynka, Maggi), 
syntetyczne aromaty do ciast, cukier wanilinowy itp. 

5. Kupne ketchupy, majonezy, sosy, dressingi itp. 

6. Margaryny i mixy margaryn z masłem 

7. Smarowidła napakowane rafinowanymi tłuszczami i białym cukrem (typu Nutella, Snickers itp.) 

8. Dżemy, syropy i konfitury słodzone białym cukrem 

9. Czipsy, chrupki, orzeszki w karmelu i tym podobne “pogryzanki” 

10. Biały cukier i jego przetwory (zapasy słodyczy, czekoladek, ciastek i tym podobnych) oraz 
syntetyczne słodziki 

11. Sól rafinowana biała 

12. Rafinowane oleje roślinne 

13. Biała mąka i jej przetwory (pieczywo i makarony z białej mąki, krakersy, słone paluszki, sucharki 
itp.) 

14. Biały ryż 

15. Kupne gotowe płatki śniadaniowe i kupne gotowe musli 

16. Mrożone frytki, pizze, hamburgery, paluszki rybne i kupne lody 

17. Napoje gazowane, energetyzujące, soki w kartonach, napoje alkoholowe 

18. Słodzone białym cukrem jogurty owocowe, serki homogenizowane, maślanki i kefiry smakowe 

19. Jajka – o ile nie były kupione bezpośrednio “od gospodarza” (nie zniosły je kurki żyjące na 
wolności) 

20. Mleko UHT, serki topione, śmietanki UHT,  wszelkie przemysłowo przetworzone produkty 
nabiałowe. 



Po takiej operacji możemy stwierdzić, że w zasadzie nie mamy nic do jedzenia! 

Będziecie w błędzie: otóż jedynie i wyłącznie to, co 
właśnie się ostało w szafkach i lodówkach po tym 
armageddonie TO JEST PRAWDZIWE JEDZENIE! 

Na drugi dzień (albo i tego samego, bo po co czekać) idziemy do sklepu ze zdrową żywnością 
oraz do warzywniaka i robimy zdrowe zakupy. 

 

 

 


